
Frågor till “Geografens testamente” avsnitt 3 -De djupa skogarna.

Namn:

1: Följande län är “skogslän”

1: Värmland

2: Dalarna

3: Gävleborg

4: Jämtland

5: Västernorrland

6: Västerbotten

7: Norrbotten

Ta en grön färgpenna och skugga de länen 
lätt på kartan.

Överkurs: Vad tror du orsaken är att det 
inte finns några skogslän i södra Sverige?

-1-



-2-

2: Sveriges  två vanligaste barrträd är tall och gran. Tall trivs på torr mark, får rak stam, ofta  med naken 
bottendel utan grenar.

Gran trivs på fuktig mark, har oftast yviga grenar med toppar som gärna pekar uppåt, ända ner mot marken. 
Skriv in “ 1” i den gula cirkeln för det träd som är tall och “2” för det träd som är en gran.

3: Granen invandrade norrifrån från 
Finland efter istiden medan tallen kom 
uppvandrande söderifrån från 
Danmark och Tyskland efter istiden. 

Skriv rätt trädslag på rätt pil på 
kartan.



-3-

4: Så här ser ett kalhygge ut. Den här skogen har avverkats med maskiner. I filmen såg du däremot en kvinna som 
avverkade skog med hjälp av häst och motorsåg. 

En maskin är så stor att man måste fälla alla träd som står bredvid varandra. Med en häst och en motorsåg kan 
man välja ut träd på olika ställen i skogen.

Skriv två fördelar med att använda häst eller två fördelar med att använda maskiner när man fäller skog.

1:

2:

OBS! Frågor på grå botten är svårare än andra...

5: Vad tror du man gör med alla träd (främst granar) som man fäller i skogslänen? 

En ledtråd - det man gör finns säkert någonstans runtomkring dig i klassrummet...
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6: I Sveriges nordligaste delar ligger “Sápmi”, samernas land. En typisk sak för samiskan är två k “kk” i ett ord, 
något rikssvenskan aldrig har. 

Ser du staden med samisk stavning med “Kk” på kartan? Ringa in namnet.

7: På kartan ser du även “polcirkeln”. Vad är det för speciellt med att bo norr om den? 
Ringa in rätt alternativ, det är två stycken av fyra.:

A: Solen går inte ner mitt i sommaren så då blir det aldrig natt.

B: Solen går inte upp mitt i sommaren så då blir det aldrig dag.

C: Solen går inte ner mitt i vintern så då blir det aldrig natt.

D: Solen går inte upp mitt i vintern så då blir det aldrig dag.
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1: Följande län är “skogslän”

1: Värmland

2: Dalarna

3: Gävleborg

4: Jämtland

5: Västernorrland

6: Västerbotten

7: Norrbotten

Ta en grön färgpenna och skugga de länen 
lätt på kartan.

Överkurs: Vad tror du orsaken är att det 
inte finns några skogslän i södra Sverige?

Det växer för litet 
skog där, och 
det som ändå
finns är lövskog
utan något 
riktigt värde
för skogs-
industrin.
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2: Sveriges  två vanligaste barrträd är tall och gran. Tall trivs på torr mark, får rak stam, ofta  med naken 
bottendel utan grenar.

Gran trivs på fuktig mark, har oftast yviga grenar med toppar som gärna pekar uppåt, ända ner mot marken. 
Skriv in “ 1” i den gula cirkeln för det träd som är tall och “2” för det träd som är en gran.

3: Granen invandrade norrifrån från 
Finland efter istiden medan tallen kom 
uppvandrande söderifrån från 
Danmark och Tyskland efter istiden. 

Skriv rätt trädslag på rätt pil på 
kartan.

1 2

GRAN

TALL



-FACIT SIDA 7-

Häst=skonsam mot marken i skogen, 
man fäller bara de bästa träden, 
inga avgaser, 
miljövänligt.
Maskin=bäst ekonomi, 
inga problem med att ta hand om djur, 
kan skötas av en enda person, 
fungerar (nästan) lika bra på vintern som 
   på sommaren.

4: Så här ser ett kalhygge ut. Den här skogen har avverkats med maskiner. I filmen såg du däremot en kvinna som 
avverkade skog med hjälp av häst och motorsåg. 

En maskin är så stor att man måste fälla alla träd som står bredvid varandra. Med en häst och en motorsåg kan 
man välja ut träd på olika ställen i skogen.

Skriv två fördelar med att använda häst eller två fördelar med att använda maskiner när man fäller skog.

5: Vad tror du man gör med alla träd (främst granar) som man fäller i skogslänen? 

En ledtråd - det man gör finns säkert någonstans runtomkring dig i klassrummet...

Pappersmassa som 
blir till papper.
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Källor:
Blindkartor över Sverige och Europa:
http://d-maps.com

Bild på tall:
https://jagarinnan.files.wordpress.com/2011/12/img_0775.jpg

Bild på gran:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gran

Bild på kalhygge:
http://www.dn.se/Images/2012/05/06/skog2.jpg

Karta över samiska områden: 
http://modersmal.skolverket.se/samiska/ 

Författare: Ingemar Wiklund 2014
Kontakt: ingemar.wiklund@kungalv.se http://ingemar-wiklund.se

Jokkmokk

A: Solen går inte ner mitt i sommaren så då blir det aldrig natt.

B: Solen går inte upp mitt i sommaren så då blir det aldrig dag.

C: Solen går inte ner mitt i vintern så då blir det aldrig natt.

D: Solen går inte upp mitt i vintern så då blir det aldrig dag.
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